
У име Оца и Сина и Светога Духа 

Данас, браћо и сестре, прва недеља по Светој Тројици прославља 
све свете угоднике Божије који су било када на земљи живели и 
животом својим Богу угодили. Зато се ова недеља назива недеља 
свих светих. Свакога дана у години Света Црква прославља 
једнога, двојицу или више светитеља Божијих, а данас, данас 
прославља све њих заједно. Од куда то и зашто то? Управо због 
тога браћо и сестре што је силаском Светога Духа на апостоле, 
које смо прославили прошле недеље, завршено дело спасења и 
искупљења рода људскога које је Господ Христос извршио ради 
чега је сишао са неба као Син Божији на земљу, извршио дело 
спасења, живео са људима, учио људе, пострадао од људи и 
васкрсао и вазнео се на небо ради нас људи и ради нашега 
спасења. Обећао је послати Духа Светога и послао је Духа Светога. 
И Дух Свети је сишао који од тада до сада пребива у Цркви 
Христовој и упућује све нас на пут истине као што је Господ и 
рекао: „А када дође Дух Утешитељ Он ће вас упутити на сваку 
истину.“ Ето све што имамо, Цркву Божију и све у Цркви Божијој 
јесте од Духа Светога. То је та божанска сила која је сишла на род 
људски, а данашњи сабор свих светитеља јесте плод тога 
деловања Духа Светога. Дух Свети се назива животворни и 
животодавни јер Он освећује и оживљује сваку твар и свакога 
човека који долази у овај свет. Наравно да посебно Свети Дух 
пребива на онима који се крсте у име Оца и Сина и Светога Духа 
и који кроз свету Тајну миропомазања примају дарове Духа 
Светога у душу своју и на тело своје. 

Данашњи угодници Божији, светитељи које данас славимо, нису 
нека натприродна бића, нису неки други људи од нас који данас 
живимо. И они су били као и ми људи, имали су исту природу, 
имали су душу и тело, тело са пет чула – све дакле као и ми. Али 
шта су то они имали што можда ми данас немамо, или бар 



немамо у толикој мери? Шта је то што су они учинили да буду 
прослављени од Бога и да их данас Црква прослаља широм 
земаљске кугле? Чиме су то они зуслужили? Управо, браћо и 
сестре, великом и непоколебљивом вером у Господа Христа, 
распетога, васкрслога и у Духа Светога. Та вера њихова и ревност 
да живе по тој вери учинила је то да они постану угодници 
Божији, пријатељи Божији којима је Господ обећао Царство 
небеско и да они постану грађани тога Царства. Господ је рекао: 
„Сваки који исповеди мене пред људима и ја ћу њега исповедити 
пред Оцем мојим који је на небесима.“ Они су били ти људи који 
се нису ничега плашили на земљи, наравно сем греха, јер они су 
исповедали своју веру неустрашиво пред царевима римским, 
пред гонитељима Цркве Божије, пред непријатељима Христовим 
и многи од њих су пострадали за Господа Христа а неки и крв 
своју мученичку пролили. Ето браћо и сестре, та вера у Господа 
Христа, та благодат Духа Светога и нама данас даје снагу да 
живимо по јеванђељу Христовоме, да чистимо душу своју од 
свакога греха и сваке прљавштине душевне и телесне кроз свету 
Тајну покајања и исповести и да тако и ми припремамо себе за 
оно блаженство које је Господ обећао онима који га љубе. На челу 
свих светитеља данас браћо и сестре налази се Света Богородица 
која се удостојила да постане мајка Христа Бога нашега и 
заступница рода људскога кроз све векове ево већ две хиљаде и 
више година. 

Нека би Господ молитвама Свете Богородице и свих угодника 
Божијих - светитеља које данас славимо да нама Господ дарује 
снаге да и ми истрајемо на нашем путу исповедања наше вере и 
да се удостојимо оне благодати које су се и они удостојили у 
Царству Божијем и тамо са свима њима да славимо и ми Оца и 
Сина и Светога Духа кроза све векове и сву вечност. 

Амин. 


